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● Actualitzar coneixements a la Formació Professional.
● Treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement amb valor educatiu i 

empresarial.
● Esdevenir un referent en innovació en el territori (PIME i altres organitzacions).
● Impulsar i fomentar la cultura innovadora de la comunitat educativa.
● Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que 

contribueixin a l'adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li 
facilitin la futura inserció laboral.

● Establir nous vincles amb empreses i altres organitzacions.
● Definir i desenvolupar estratègies de relació i afavorir les vies que facilitin la cooperació en el 

camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les 
empreses, entitats i particulars.

● Desenvolupar activitats internes dins del centre, en col•laboració amb el programa Emprèn 
FP.

● Dinamitzar sessions de difusió al centre, i a fora, dels coneixements adquirits a les sessions de 
xarxa del programa d’Innovació i transferència de coneixement.

OBJECTIUS PROGRAMA INNOVA FP



Formar part del programa ens ha permés crear un espai
de treball cooperatiu amb intercanvi de bones pràctiques on s’hi pugui:

- prototipar i innovar

- treballar en equip a partir d’un repte

- realitzar formació amb estratègia

-tallers amb empreses externes

- dur a terme els projectes que puguin esdevenir reals

-aplicar-los a les empreses del sector

- oferir un espai de serveis per l’alumnat i fidelitzar alumnes que puguin fer de mentors
en metodologies com l’aprenentatge basat en projectes.



01 Galetes del Montsec
amb les empreses
Torrons i Mel Alemany i 
Agrasys Tritordeum

Concurs Batuts i Smoothies km0

amb l’empresa
Lleteria Les Obagues Talma

02

PROJECTES ENDEGATS AQUEST CURS 2019/20 
amb continuïtat el proper curs



Degut a la pandèmia del Covid 19 els projectes no s’han pogut dur a terme
però queda pal·lès el treball que s’ha realitzat fins al moment amb l’alumnat
del CFGM de Forneria, Pastisseria i Confiteria i dels CFGM de Cuina i Serveis
i dels CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics i Direcció en Cuina i Serveis en 
Restauració. 

Confinament: Aturada de projectes i continuïtat curs 2020/21. 



ALTRES ACTIVITATS 

7a Trobada centres innovadors de Catalunya: 
Presentació del projecte Potencia les teves

habilitats i marca la diferència

Reunió xarxa impulsors i visita al centre



INDICADORS

1. Alumnat
2. Professorat
3. Projectes Finalitzats
4. Facturació + Contraprestació



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Gràcies i bon estiu!

www.ehtlleida.cat
innovafp@eschoturlleida.cat

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

